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NHF Gjøvik med besøk av Gjøviks ordfører:  
NHF Gjøvik tok selv initiativ til en prat med nyvalgt ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen fra Senterpartiet. Han sa ja til å møte 
opp, og styret hadde gode samtaler med han om alt fra tilgjengelighet, bofellesskap, svømmehall og andre temaer som 
berører medlemmene i lokalsamfunnet. Det er gledelig å se at ordføreren tar seg tid til å møte lokallaget og høre hva vi er 
opptatt av, og forhåpentligvis kan dette også gjøre det lettere å ta kontakt også i fremtiden. Foto: Leif-Erik Engen
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ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj

Regionleder

Regionlederen mener

Om interessepolitikk, 
samfunnsoppdrag og andre 

fremmedord

En viktig del av vårt arbeid som medlemmer og 
tillitsvalgte i NHF er å jobbe med spørsmål av 
interessepolitisk karakter. Og vi refererer også ofte til 
jobben med å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Siden jeg 
selv vet at disse ordene kan være litt avanserte for noen 
og enhver, og fordi jeg merker at jeg også bruker dem ofte 
som leder av regionen vår, så ønsker jeg å fortelle hva jeg 
mener ligger i disse ordene og hvorfor de er så viktige for 
oss. Samfunnsoppdraget vårt i NHF er rett og slett hva vi 
som organisasjon skal jobbe for å oppnå i samfunnet – 
grunnen til at vi eksisterer. Kort oppsummert skal vi gjøre 
følgende: 

•	 lede samfunnet mot full likestilling
•	gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
•	være et sterkt fellesskap

Mye av dette sier seg selv og ligger til grunn for 
alt av arbeid som gjøres rundt om i ulike lokallag og 
landsforeninger. Samtidig kan det være nyttig for alle 
og enhver, ikke minst for oss i regionstyret, å finne 
frem disse tre setningene innimellom og spørre oss selv 
om det vi bruker tida vår på av arbeid er med å bidra 
til et eller flere av disse punktene. Som regel er det jo 
det, men det kan uansett være nyttig å reflektere over 
hva vi bruker tida vår på. Det siste punktet vet vi står 
veldig sterkt ute i lokallagene og landsforeningslagene. 
Det å stå sammen og være et trygt og sterkt sosialt 
fellesskap hvor alle blir ivaretatt er en kjempeviktig 
oppgave ute i lokalsamfunnene. Jeg mener at det er 
helt riktig at lokallagene er en møteplass, og at man 
arrangerer aktiviteter som gir medlemmene meningsfulle 
opplevelser. Samtidig er det viktig å huske hvem vi 
er, nemlig Norges Handikapforbund, og det er her 
interessepolitikken kommer inn. Min visjon er at man 
kan inkludere veldig mye interessepolitisk arbeid i sosiale 
arrangementer. Det er mange temaer som dekkes i NHFs 
interessepolitiske program, og de interesserte bør ta en 
titt på dette programmet på www.nhf.no/meny/om-oss/
vi-mener/styringsdokumenter/interessepolitisk-program. 

Tilgjengelighet, BPA, transport, levekår, habilitering 
og rehabilitering, bolig. Dette er eksempler på temaer 
som omtales i interessepolitisk program, og temaer 
vi kan jobbe interessepolitisk med i vår aktivitet. 
Arbeidsformene kan være mange, men hvis man synes 
det virker avansert å arbeide interessepolitisk, så er 
det ikke nødvendigvis det. Som et eksempel kan man 
invitere inn noen fra kommunen til et medlemsmøte 
om habilitering og rehabilitering for å fortelle om 
kommunens arbeid på området. Eller man kan 
legge Sverige-turen med lokallaget innom noen godt 
tilrettelagte bygg og bysentrum for å hente inspirasjon 
og ideer til et mer tilgjengelig lokalsamfunn. Eksemplene 
er mange, og det er bare kreativiteten som setter grenser. 
Når man planlegger et arrangement eller møte så kan 
man stille seg spørsmålet om dette arrangementet går inn 
på temaene i det interessepolitiske programmet. 

Et konkret eksempel på en økt satsning på 
interessepolitisk arbeid i regionen vår er de nyopprettede 
nettverkene på temaene universell utforming, BPA og 
hjelpemidler/bil. Disse operative nettverkene som er 
driftet av tillitsvalgte og andre frivillige i regionen vår 
skal kunne ta seg av henvendelser på de nevnte temaene, 
og vil forhåpentligvis gjøre at vi i regionen vår klarer å 
være involvert i flere saker og oppnå en økt påvirkning. 
Det blir også veldig viktig i de kommende årene å jobbe 
tett opp mot politikere. Et lite tips nå rett etter valget kan 
være å invitere ordføreren i deres lokale kommune(r) til 
et møte. Særlig der hvor det er nyvalgte ordførere vil det 
erfaringsmessig være mulig å få til et slikt møte. Dette 
har blant annet NHF Gjøvik fått til med den nyvalgte 
ordføreren i Gjøvik kommune, rett og slett bare ved å 
ta en telefon og høre om han ville stille til et møte med 
lokallaget. Vi må bli en enda tydeligere stemme opp mot 
politikerne, både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. 
Dette forutsetter at alle nivåer i organisasjonen er med på 
tanken om å jobbe med interessepolitikk, og jeg tror vi er 
på god vei dit. 



Vi tar på oss store og små oppdrag innen verksted, karrosseri og lakk på alle bil-
merker. Lang erfaring og riktig utstyr gjør at du kan stole på oss for å få jobben gjort.

Volden 11, 2656 Follebu - Telefon: 61 22 95 68 - www.follebubil.no 

- Over 100 års erfaring med transport

- Tilstede i hele Norge og Sverige

- Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport

-  Tilstede i hele Norge og Sverige

-  Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport

- Tilstede i hele Norge og Sverige

- Besøk oss på: www.litra.no

MESNA SENTER     200 years of craftsmanship, industr
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• Psykisk helse
• Utviklingshemming
• Demens
• Epilepsi
• Hjerneskade
• Sammensatte behov

www.roysumtunet.no

Nedregata 27 H , 2640 Vinstra | Tlf: 91 18 17 25 / 99 10 85 00  •  

www.fronbygg.no

 

 

Bånd Gardinutstyr Strikk

Snor Borrelås Sytråd Plastspenner

Metallvare Maljer Niter Trykknapper

Sakser og tilbehør 

www.pladsen.no • firmapost@pladsen.no • Tlf. 69 21 63 00
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SCANDIC HAMAR 
ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG 
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighets- 
pris, som blir delt ut til de som har gjort en spesiell innsats for 
å tilrettelegge for funksjonshemmede.
 
Kontakt oss gjerne for å hjelpe deg med din konferanse. 
Tlf: 21 61 40 00, e-mail: hamar@scandichotels.com

scandichotels.no – garantert best pris

Les mer på
hedmark-trafikk.no

Reis så mye du vil i 
30 dager for 290 kroner! 

«30 dager Barn&Ungdom» er en 
periodebillett for alle fra 6 år t.o.m. 19 år. 
Med denne kan du reise så mye du vil i hele 
Hedmark og Oppland i 30 dager.
Den kjøpes på mobillett eller Innlandskortet. 

 
 

   

Kontakt 
PwC Accounting
952 60 888 
952 60 884 

Effektivt regnskap
og verdiskapende
rådgivning

www.pwc.no/accounting

902 95 489

É22 80 08 00
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Joruns tanker

Vi er nå kommet så langt i 2019, at vi er godt i gang 
med planleggingen av 2020. Da kan det være fint å 
se tilbake på året som har gått, og alt som har skjedd 
i og rundt NHF Innlandet.

Vårens høydepunkt var årsmøtesamlingen på Hamar, 
der vi fredag hadde en fagdag med blant annet temaene 
likepersonsarbeid og velferdsteknologi. Lørdag var det 
selve årsmøtet, der både sittende leder Shaqir Rexhaj og 
nestleder Kirsten Engen ble gjenvalgt. Noen få gikk ut 
av styret, men flere kom inn, med det resultat at styret i 
denne perioden er noe større enn i forrige periode. Styret 
kom godt i gang med arbeidet, og hadde en fin samling på 
Vaset i august. Her lagde styret en plan for opprettelsen av 
nettverk på områdene universell utforming, hjelpemidler/
bil og BPA. Videre var styret enige om at de ønsket å bli 
tettere koblet på hva som skjedde i lokallagene, så vi bedre 
kan bruke hverandre til det beste for alle. Styret inviterte 
derfor til en regionsamling på Elverum i oktober, og 
dette ble to flotte dager! Her ble lokallagene informert 
og involvert i nettverkene, vi fikk mange gode innspill 
til videre jobbing, hadde kurs i Extra - Express søknader 
og rakk også å se på måter å lokalt markere FN-dagen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember. 
I tillegg fikk vi et inspirerende møte med forbundsleder 
Tove Linnea Brandvik, og ikke minst mye sosialt samvær 
hvor vi fikk snakket sammen og ble bedre kjent. 

Noen uttømmende liste over alt vi har gjort i 2019 er 
ikke mulig å få med her. Men, jeg kan nevne temamøter 
for ungdom gjennom året, padlekurs, vi visste oss frem på 

Arendalsuka i august og har vi har hatt ulike aktiviteter 
knyttet opp til valgkampen. Vi har hatt seminar på 
Hjelpemiddelmessen på Hamar, og hatt flere arrangement 
i SAFO- regi for våre brukermedvirkere i ulike råd. Dette 
er bare noe. 

Vi har også brukt mye tid på å finne medlemmer 
til de nye kommunale rådene i Innlandet, og her må 
vi bare erkjenne at vi har en utfordring. Vi har store 
områder uten lokallag, og med få medlemmer, og det 
er derfor altfor mange kommuner som nå utnevner råd 
uten representanter fra NHF. Det syns vi er synd, og 
lover at vi skal jobbe hardt sammen med lokallagene for 
å bedre dette ved neste valg. Kommunale råd vil ikke 
bli mindre viktig fremover, tvert imot vil den økende 
kommunaliseringen føre til at disse rådene blir enda 
viktigere for NHF, og der må vi inn og påvirke med vår 
politikk og kompetanse. 

2019 har vært et innholdsrikt, lærerikt og travelt år for 
både styret og oss på kontoret, men det ser jeg på som et 
godt tegn.  

Jeg ønsker alle medlemmer og 
samarbeidspartnere en riktig god og fredelig 

advents- og juletid, så ses vi i 2020!

- Jorun



Dele med deg
Banken med 
=kundeutbytte

En gang i året deler vi ut 
kundeutbytte til alle våre 

kunder. Kunnskap, gode råd, 
trygghet og opplevelser 

deler vi med deg hele året.

sparebanken-hedmark.no
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REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Jørgens hjørne

Som dere kan lese i dette nummeret av Innlandsposten, 
så har vi i høst vært ute og besøkt fem ungdomsskoler 
i Oppland med et heldags holdningsskapende 
aktivitetsopplegg. Dette har vært svært inspirerende å 
være med på, og jeg mener at det å påvirke morgendagens 
voksnes holdninger er noe av det viktigste vi kan gjøre. 

Som Geir Arne Hageland fra Funkibator trekker frem 
i oppsummeringen for 9. klassingene på slutten av 
skoledagen, så er dagens 9. klassinger fremtidens ledere, 
arbeidsgivere og arbeidstakere, og forhåpentligvis vil de 
se muligheter heller enn begrensninger ved å ansette en 
med en funksjonsnedsettelse. Her er han inne på noe 
svært vesentlig, nemlig det at å endre holdninger hos 
voksne er veldig mye tyngre enn å endre holdninger hos 
barn og unge. Selvfølgelig skal vi ikke gi opp det å endre 
holdninger også hos voksne, men jeg tror vi gjør veldig 
mye rett ved å fokusere mye av vårt holdningsskapende 
arbeid på dagens unge, fremtidens voksne. 

På alle skolene vi har besøkt har vi fått gode 
tilbakemeldinger både fra lærere og elever, og alle skolene 
sier de håper vi kommer tilbake neste år. Dessverre 

har vi ingen garantier for dette, da skolebesøkene 
er prosjektfinansiert fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, gjennom et prosjekt som for denne 
gang snart er over. Vi som har gjennomført besøkene har 
stor tro på dem, skolene skryter også av det, og elevene 
har en lærerik dag. Jeg tror vi alle kan enes om at en slik 
aktivitetsdag gjerne kunne ha vært obligatorisk for alle en 
eller annen gang i løpet av grunnskoleløpet. Utfordringen 
ligger da som så ofte på det økonomiske, siden noen 
naturligvis må finansiere disse besøkene. Tenk dere et 
aktivitetsopplegg som bidrar til å bryte ned fordommer 
og stigma knyttet til det å ha en funksjonsnedsettelse som 
alle elever i Norge er i gjennom i grunnskolen. Tanken 
virker kanskje fjern, men folkehelse og mental helse blir 
en stadig større del av læreplanene i skolen, og kan det 
være her vi må kjenne vår besøkelsestid? Vi må i alle fall 
tørre å tenke tanken. 

- Jørgen



Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

- annonser
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Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.

• Elektrofag

• Service og samferdsel

• IKT-servicefag

• Påbygg til generell  

studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs offentlige bygg som universiteter, museer, trafikkstasjoner med mer. 
Bygg for alle kom med ny publikumsvisning høsten 2019. 

Prøv selv på: byggforalle.no

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen
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- Miniturné for 9.klassinger

Like Sko 
– en miniturnè for  

9. klassinger i Oppland

Med prosjektstøtte fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDiR) har vi i NHF 
sammen med Funkibator AS og Likestillingssenteret reist rundt i Oppland og besøkt 9. 
klassinger med et heldags aktivitetsopplegg som tar sikte på å bryte ned fordommer og 
normalisere det å leve med en funksjonsnedsettelse. 

Tekst & foto: Jørgen Wien

Mohammad Alalim, Torstein Aanekre, Ane Hedvig Løvold og Geir Arne Hageland 
er fornøyde etter vel gjennomført skolebesøk på Lena ungdomsskole. 
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- Miniturné for 9.klassinger

Noen av dere har kanskje hørt om prosjektet 
«Ambassadør i skoleverket», som ble startet i NHF 
Oslofjord Vest av en driftig gjeng for mer enn ti år siden. 
De har besøkt utallige skoler i sin region, og det har 
også vært sporadiske skolebesøk også i andre regioner. 
I Innlandet har det derimot vært få slike besøk i regi av 
NHF. I mai 2018 fant vi ved en tilfeldighet ut at Torstein 
Aanekre og Geir Arne Hageland i firmaet Funkibator 
AS sammen med Likestillingssenteret på Hamar hadde 
gjennomført noen skolebesøk i Oppland som lignet 
veldig på det som ble gjort i Ambassadør-prosjektet i 
NHF. Dermed ble vi enige om å se på muligheten for å 
forene våre krefter og heller samarbeide om skolebesøk. 

For å gjøre en lang historie kort; vi ble enige om 
samarbeid og vi fikk økonomisk støtte fra BUFDiR til å 
gjennomføre fem skolebesøk høsten 2019. Planleggingen 

fant sted gjennom våren og sommeren, og uka før 
høstferien startet vi vår lille turnè med besøk på Dovre 
ungdomsskole og Sør-Fron ungdomsskole. Valget av 
skoler var heller ikke helt tilfeldig. Geir Arne Hageland 
fra Funkibator kommer fra og er bosatt på Dovre, og 
dermed ble denne skolen et naturlig utgangspunkt. 
Torstein Aanekre, som utgjør den andre halvdelen 
av Funkibator, var selv elev i 9. klasse på Sør-Fron 
ungdomsskole da han etter et veddemål falt ned fra 
et 10 meter høyt tre og pådro seg en ryggmargsskade 
og lammelse fra livet og ned. Med denne erfaringen 
til grunn hadde han få problemer med å holde på 
oppmerksomheten til dagens 9. klassinger på Sør-Fron 
under sitt foredrag. Uka etter høstferien var det duket for 
skolebesøk i Mjøsområdet, og vi besøkte Gausdal, Lena 
og Biri ungdomsskoler. 

Elevene ved Gausdal ungdomsskole 
bidro villig vekk med opprydningen 

på slutten av dagen, selv om noen tok 
seg en liten ekstra runde på området. 

Egne rullestolbasketstoler sørget for at elevene 
fikk prøvd rullestolbasket på skikkelig vis.



Reparasjon av steinsprut og
skifting av alle typer bilglass

Tlf : 11 11 631 • www.raufossbilglass.no 

V E S T R E  T O T E N

Storgata 52 , 2830 Raufoss
Tlf : 611 90 839

Ø Y S T R E  S L I D R E

Ø Y E R

V Å G Å

Ø S T R E  T O T E N

Kjørkjelinna 202, Balke Gård 2848 Skreia 
Tlf: 61 16 84 20

Tlf. 61 27 52 52 • www.ilsetra.nowww.intek.no 

Skogsdrift og trefelling,
brøyting og vedlikehold av veg

970 23 370 helge.fjelltun@hotmail.com

Bygdinvegen 1891, 2943 Rogne

Lenagata 114, 2850 Lena
Tlf. 61 16 53 50  •  det.as

N O R D - A U R D A L
Hovrud Maskin 

2920 Leira i Valdres, tlf. 48 13 30 00
Totenvegen 437, 2850 Lena

Tlf : 815 333 22
13

- Miniturné for 9.klassinger

Skoledagen består av et innledende foredrag for 
skolens lærere hvor de blir presentert for et nettkurs 
utviklet av Likestillingssenteret i et tidligere prosjekt, 
som forklarer hvordan lærere og rådgivere kan 
bygge ned barrierer i utdanningssystemet og gjøre 
skolen inkluderende. Videre samles alle elevene i 
9. trinn i et auditorium hvor Torstein og Geir Arne 
forteller sine historier, og viser en del bilder og film. 
Begge to liker å bruke humor for å ufarliggjøre sine 
funksjonsnedsettelser, og «Synes du det bør være lov 
å tulle med det å ha en funksjonsnedsettelse?» er et av 
spørsmålene i den påfølgende Kahooten. Kahoot er 
en quiz hvor elevene deltar via mobil eller nettbrett, 
og quizen inneholder en rekke spørsmål som gir en 
pekepinn på elevenes holdninger til og kunnskap 
om det å ha en funksjonsnedsettelse. Rullestolbasket, 
klasseromsøvelser, blindestafett, samt trappekjøring med 
rullestol og forsøk på å gå med avstivede ben, utgjør de 
fire aktivitetspostene som elevene skal gjennom i løpet 
av skoledagen. Elevene deles i fire grupper og rullerer 
mellom postene. 

Under den avsluttende økta tilbake i auditoriet så 
runger som regel «rullestolbasket!!» ut når Geir Arne 
spør hva som har vært det artigste med dagen. Samtidig 
kommer det også veldig mange gode refleksjoner fra 
elevene rundt det de har vært med på i løpet av dagen. 
Ved å gjennomføre en ny Kahoot på slutten av dagen 
vises eventuelle endringer i elevenes holdninger, og 
generelt sett virker det som om elevene på slutten 
av dagen har større tro på evnene til blant annet å 
arbeide, kjøre bil og få barn hos personer med nedsatt 
funksjonsevne. Mange har også fått en økt forståelse 

av at det er alles ansvar å inkludere en person med 
nedsatt funksjonsevne i skole og fritid. I tillegg til Ane 
Hedvig Løvold fra Likestillingssenteret, Geir Arne og 
Torstein, samt undertegnede, har vi også hatt med et 
medlem fra NHF(U) på alle besøkene som har bidratt 
med kunnskap og egenerfaring. Andrè Krogstad 
fra Trondheim, Kim Andre Støvind fra Gjøvik og 
Mohammad Alalim fra Lena bidro på skolebesøkene 
og var sterkt delaktige i at elevene fikk en spennende 
dag; se bare for deg at du som 9. klassing får prøve å 
komme deg rundt skolen din i rullestol, i følge med en 
rullestolekspert som viser hvordan du kjører ned bakker, 
kommer opp fortauskanter etc. Elevene har også fått 
prøve en håndsykkel beregnet for terreng som tilhører 
Torstein. Sykkelen har el-motor og blir fort en hit blant 
de fleste elevene. De vil som regel også vite hvor mye en 
slik sykkel koster, og man får dermed muligheten til å 
forklare elevene systemet med aktivitetshjelpemidler og 
støtte fra NAV. 

«Jeg skal kjøpe meg rullestol, ass!», «8. klassingene 
har sett på gjennom vinduet i hele dag og spør om 
dere kommer tilbake til neste år??» og «Et slikt 
aktivitetsopplegg burde vært obligatorisk i skolen!». Slik 
lyder noen av tilbakemeldingene fra elever og lærere. Vi 
som var med på gjennomføringen av besøkene er også 
veldig fornøyde, og vi skulle gjerne besøkt alle de andre 
ungdomsskolene i Oppland også, eller i Innlandet for 
den saks skyld. Dessverre krever dette en finansiering 
vi for øyeblikket ikke har. Men hvem vet hva fremtiden 
bringer, kanskje kan vi få et slikt skolebesøk inn som et 
fast opplegg i skolen? Vi må i alle fall tørre å drømme om 
det, for dette er et viktig arbeid! 



H A M A R

Odal Skogsdrift AS
2120 Sagstua

Erlend Ruud tlf. 913 54 504
www.derdubor.no/odal-skogsdrift

Grøtting
Dyretransport AS

Sørskogbygdvegen 153, 2410 Hernes

Tlf. 906 98 834

S T A N G E

Romedalsvegen 18 , 2335 Stange
Tlf : 900 43 861 • www.elektor.no

Vestsivegen 269
2411 Elverum

Tlf. 995 27 327

E L V E R U M

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Epost: hamar@bowling1.no

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til 
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70    918 08 038

e-post: ellen@gholt.no

Vang, Brynsåsen, Sørli og Rudshøgda.
Vi leverer alt av matjord, sand og pukk til ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70  Mob. 918 08 038

e-post: vang@gholth.no

Tlf.: 62 54 36 20

SERVICEMASKINER AS
Veståsvegen 360, 2323 Ingeberg

Tel. 99 40 55 22 www.servicemaskiner.no

Levert av:

SERVICEMASKINER AS
Veståsvegen 360, 2323 Ingeberg

Tel. 99 40 55 22 www.servicemaskiner.no

Levert av:

K O N G S V I N G E R
Tommy og Gunnars

Transport AS
Sidevegen 9

2211 Kongsvinger

Odal Bil Kongsvinger AS

BILVERKSTED
AC-SERVICE

4 HJULSKONTROLL
FLUSH AV AUTOMATKASSER

DEKK OG FELGER
DEKKHOTELL

SERVICE
EL OG HYBRID

odalbilkongsvinger.dekkshop.no
Tlf: 62 88 27 10
Finn dekk til din bil på: 

Industriveien 57, 2212 Kongsvinger

kongsvinger@odalbil.no

Odal Bil Kongsvinger AS

BILVERKSTED
AC-SERVICE

4 HJULSKONTROLL
FLUSH AV AUTOMATKASSER

DEKK OG FELGER
DEKKHOTELL

SERVICE
EL OG HYBRID

odalbilkongsvinger.dekkshop.no
Tlf: 62 88 27 10
Finn dekk til din bil på: 

Industriveien 57, 2212 Kongsvinger

kongsvinger@odalbil.no

R I N G S A K E R

Bilskade og lakk – Lastebillakkering 
Tlf: 95496000  •  Web: www.westrum.no

T R Y S I L

Lerkevegen 58 , 2209 Kongsvinger

Norskovegen 2
2211 Kongsvinger

Tlf. 62 81 51 00

K O N G S V I N G E R

N O R D - O D A L

Nordhagavegen 41 , 2123 Bruvoll
Tlf : 95183950

S T O R - E L V D A L

Koppang Bensin
og Grill AS
Tlf. 40 14 71 72

R E N D A L E N
Rendalen Bensin 

og Dekkservice AS
ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth

Tlf. 950 27 702

Stangeveien 111, 2306 Hamar
Tlf. 62 54 32 00 • Fax: 62 54 32 01

 
 

 

 

 

ORTOPEDISENTER
2312 Ottestad

Tlf. 62 57 39 00 • post@osto.no
Ortopediske hjelpemidler

Tlf. 922 14 595
Konsulenttjenester

A L V D A L

Nord-Østerdalsveien 5220, 2560 Alvdal
Tlf. 62 48 80 80 • espelandtransport.no

Østsida 43, 2133 Gardvik
Tlf. 62 97 45 34 • ostmoensag.no
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G J Ø V I K
Vi støtter Norges Handikapforbund 

Hedmark Oppland
Kreativ hilsen fra Gjøvik kommune, 
seksjon tilrettelagte kulturtilbud i samarbeid 
med Pascal Norge 
– Kultur for alle

N O R D - A U R D A L

Nord-Aurdal kommune
Jernbanev. 22, 2900 Fagernes

Tlf. 61 35 90 00
www.nord-aurdal.kommune.no

G A U S D A L

Eik Senteret Gausdal
Øygarden 68A, 2652 Svingvoll

Tlf. 61 22 71 90 • Vakttlf. 46 91 51 15

 Bergum og Skogli
 Oljeservice AS

Postmannsfaret 7 , 2817 Gjøvik
Tlf : 970 28 094

Sølvsbergvegen 2 , 2750 Gran 
Tlf : 481 26 610 • morten@viktransport.no

J E V N A K E R

L I L L E H A M M E R

Solvegen 11 , 2743 Harestua
Tlf : 99 44 51 00 • reniva.no 

Hadelandsvegen 2397 , 2730 Lunner
Tlf : 61 32 13 03

N O R D R E  L A N D

Tlf: 912 01 000  |  www.gjovikservice.no

Alt av Rørleggertjenester
www.agnror.no  •  Tlf. 957 87 998

Postboks 36 , 3521 Jevnaker
Tlf : 907 91 046

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres

Tlf. 61 36 25 55

Våre dyktige håndverkere
tar hånd om oppussingen!

Vi har det du trenger,
og vil du slippe å
gjøre jobben selv, har
vi en håndverks-
avdelingen med 
dyktige håndverkere
som utfører jobben.

Avtalt jobb til
avtalt tid og pris!

Ta kontakt for uforplikt-
ende besiktigelse/tilbud!

Karlsen Fargehandel AS
Gausdalsvegen 1590, 2651 Østre Gausdal 

Tlf.: 61 22 68 00

Våre dyktige håndverkere
tar hånd om oppussingen!

Vi har det du trenger,
og vil du slippe å
gjøre jobben selv, har
vi en håndverks-
avdelingen med 
dyktige håndverkere
som utfører jobben.

Avtalt jobb til
avtalt tid og pris!

Ta kontakt for uforplikt-
ende besiktigelse/tilbud!

Karlsen Fargehandel AS
Gausdalsvegen 1590, 2651 Østre Gausdal 

Tlf.: 61 22 68 00

BYGG & REKLAMEMONTASJE

www.gausa.no

995 09 617
bygg@gausa.no

KNALLTILBUD!

Ved kjøp av Byggmann-hus spanderer vi høykvalitetsparkett til hele huset,
samt ferdig oppsatt garasje (over mur) i husets stil. Verdi fra kr 203.000,-

Innvendige ferdig behandlede panelplater og himlingspaneler er standard leveranse.
Tilbudet gjelder kun ved bygging i Gausdal, Lillehammer og Øyer.

Kenneth Skoglund, 995 09 617  •  bygg@gausa.no  •  www.gausa,no

Gausa as er forhandler for Byggmann.
Klikk deg inn på byggmann.no
og få tilsendt katalogen!

Kontakt oss for å høre hva vi kan tilby av hus, hytter og garasje.

Raufossv. 223
2827 Hunndalen

Tlf. 61 17 36 80
G R A N

Orhagavegen 15, 2760 Brandbu
Tlf. 900 85 470 • www.eidsand.no

G R A N

200 samarbeidende bilverksteder

Tlf. 61 31 10 07
Glassverkvn. 25, 3520 Jevnaker, www.jevnakerbilverksted.no

L O M

L U N N E R
 

TP-Elektro AS
Tlf: 977 91 955

TOPPEN AV NORGE

Tlf. 61 21 15 50 post@juvasshytta.no
www.juvasshytta.no

Bakken og Bakken A/S
Skrautvålvegen 33, 2900 Fagernes

Tlf. 61 35 77 00

Grinakerlinna 115, 2760 Brandbu
Tlf : 900 11 097 • stein.skedsmo@gmail.com

www.ramsøy.no

Alsberg 
Elektriske AS

Gausdalsv. 695, 2625 Fåberg
Tlf. 61 26 48 98

L I L L E H A M M E R
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- NHF Hadeland

Stort pågangsmot og 
mange spennende 
planer i Innlandets 
ferskeste lokallag 

Tidlig i 2019 gjenoppstod NHF Hadeland fra en mangeårig dvale, og det nyvalgte styret på totalt ni 
personer inkludert varaer har ikke ligget på latsiden siden oppstarten. Medlemsmøter, befaringer, 

kontakt med kommunene og ikke minst en svært vellykket aktivitetsdag for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser er noe av de de har holdt på med siden oppstarten.

Tekst: Jørgen Wien, 
Foto: Sissel Berg Dihle

Kanskje ligger noe av nøkkelen i at styret i det 
nyoppstartede lokallaget består av en blanding av noen 
ringrever med lang fartstid i organisasjonen og noen som 
er helt ferske i NHF-sammenheng og kommer inn med 
nye ideer og ny giv? Alle de tre hadelandskommunene er 
også representert i styret, noe som også gir god oversikt 
over hva som foregår i området og mulighet til å være 
representert i de kommunale rådene. 

En av disse som ikke hadde fartstid i NHF, men 
som har bidratt med nye ideer og nytt pågangsmot 
er styremedlem Marit Nyengen. Med en sønn som 
selv har store behov for tilrettelegging, har fysisk 
aktivitet for alle blitt en kjernesak for Marit og hennes 
familie. Hun ønsker å få opp øynene til folk om hvilke 
muligheter man faktisk har for et aktivt liv selv om man 
er bevegelseshemmet, ofte bare ved hjelp av noen enkle 
hjelpemidler eller litt tilrettelegging. Det var dermed 
hun som var primus motor da NHF Hadeland bestemte 
seg for å arrangere en aktivitetsdag for barn og unge på 
Ulsnestangen ved Randsfjorden i Gran kommune. Vi lar 
styret i Hadeland selv fortelle om gjennomføringen av 
dagen: 

Søndag 1. september arrangerte Norges 
Handikapforbund (NHF) Hadeland i samarbeid med 
UNG Hadeland vår første aktivitetsdag for barn, unge 
og voksne med funksjonsnedsettelser. Sted for dagen var 

Ulsnestangen i Gran. På forhånd hadde vi sagt at dagen 
ble gjennomført med værforbehold, men vi hadde liten lyst 
til å avlyse selv om det var meldt striregn.

Vi fulgte værmeldingen nøye den siste uka. 
Styremedlem Arve Dihle meldte om dårlig søvn natt til 
søndag. Han kontaktet Meteorologisk institutt, fikk eksakt 
varsel og bidro til forsiktig optimisme blant de frivillige. 
Vi pustet lettet ut da det sluttet å regne, i tråd med hva 
Meteorologiske hadde sagt, og endte med å være så heldige 
at sola tittet fram.

Dagen åpnet med flott sang fra Brandbu barne- og 
ungdomskantori. Det kom langt flere enn de som hadde 
meldt seg på, og vi hadde nok innom over 100 stykker 
med alle frivillige, deltakere og familiemedlemmer 
inkludert. Det var moro at så mange kom innom, og 
pølsebeholdningen rakk til alle sammen.

Sykkelløpet hadde 18 startende, og alle fullførte. 
Løpet gikk uten dramatikk, ingen velt i feltet, ei heller 
punkteringer eller andre tekniske problemer for rytterne. 
Håkon Tangen fra Hjelpemiddelspesialisten stilte opp så vi 
fikk mulighet til å prøve spesialsykler. Etter sykkelløpet var 
det stor aktivitet på vannet med kanopadling, og vi fikk 
også prøve hundekjøring med Thomas Håkonsløkken.

Vårt første arrangement ble en stor suksess, og ga 
absolutt mersmak. Vi så at folk koste seg og deltok i 
aktivitetene. Røde Kors sørget for sikkerheten med to 
personer, men forble heldigvis arbeidsledige.
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- NHF Hadeland

Vi hadde fått inn mange fine gaver som ble delt ut 
som premier til deltakerne. Tusen takk til alle dere fra 
Handelsstanden i Brandbu, Gran og Lunner og mange flere 
som bidro med så mange flotte premier.

En stor takk til sjauer og altmuligmann Roy Arve 
Brurok, UNG Hadeland, Røde Kors og alle frammøtte og 
frivillige som sto på og gjorde dette til en fantastisk dag! Vi 
kan med stor sikkerhet si at dette frister til gjentakelse og at 
vi satser på Aktivitetsdagen 2020 også!

Denne vellykkede dagen har blitt lagt merke til 
også utenfor Hadeland, og over 100 fremmøtte på et 
arrangement er mildt sagt imponerende. Nyengen 
kan derimot forsikre om at NHF Hadeland ikke 
hviler på laurbærene og at de jobber på videre. I 

november gjennomfører de et temamøte om BPA og 
universell utforming hvor de får besøk av tidligere 
universitetslektor ved NTNU, Hans Petter Olsen, leder 
av Handikappede barns foreldreforening Elin Langdahl, 
samt Helle-Viv Magnerud fra Uloba, alt dette på Roa på 
Hadeland. Dette er nok et bevis på at man kan få til gode 
arrangementer i lokalsamfunnene hvis man tør å prøve. 
Heller ikke på aktivitetsfronten har vi sett det siste fra 
Hadelandsgjengen, og planleggingen er allerede så smått 
i gang av en tilsvarende vinteraktivitetsdag på Lygna 
skisenter med ski-aktiviteter, hundesledekjøring med 
mer. Vi ser frem til å høre mer fra det videre arbeidet på 
Hadeland. 

Deltakerne fikk 
prøve seg i kano 
på Randsfjorden. 

Sykkelløpet var populært 
og alle deltakerne 

gjennomførte med stil.
Foto: Marit Nyengen



- Nye arbeidsformer

Nye arbeidsformer 
i NHF Innlandet
Etter inspirasjon fra andre regioner i 
organisasjonen vår har regionstyret i NHF 
Innlandet besluttet at regionen skal jobbe 
med å få i gang tre nettverksgrupper som 
skal ha ansvar for henvendelser som gjelder 
universell utforming, BPA og hjelpemidler/
bil. Målet med dette er blant annet å heve 
kompetansen på de gitte områdene i 
regionen, samt å ha operative grupper som 
kan ta seg av henvendelser som kommer 
inn til regionen. 

Tekst & foto: Jørgen Wien
«Shaqir Rexhaj, Remi Johansen og Trond Wæhler leder tre 
nyetablerte nettverksgrupper i NHF Innlandet. 

1818

De av våre lesere som er registrerte medlemmer 
med epost-adresse eller som følger NHF 
Innlandet på Facebook har kanskje hørt om 
disse gruppene allerede. Den opprinnelige idèen 
til nettverksgruppene kom allerede sommeren 
2018 etter inspirasjon fra region Agder, hvor 
slike grupper ble etablert med stort hell. Poenget 
med slike grupper er at medlemmer som har 
kompetanse og/eller særskilt interesse for et av de 
ovenfor nevnte temaene skal kunne engasjere seg 
og bidra med sin kunnskap og kompetanse. Disse 
nettverksgruppene er uavhengige av region- og 
lokallagstyrer, og er ikke en formell forpliktelse 
over et gitt tidsrom på samme måte som et 
styreverv. Samtidig, siden ideen til gruppene kom 
fra regionstyret, så er det slik i begynnelsen at disse 
gruppene ledes av et regionstyremedlem, dette for å 
sikre at regionen er godt oppdatert i oppstartsfasen. 
På sikt behøver det ikke være noen automatikk i at 
et regionstyremedlem må stå hovedansvarlig for ei 
slik gruppe. 

Det er også viktig å presisere at disse gruppene 
skal fungere som en støtte og avlastning for 
administrasjon, region og lokallag. Det er ikke 
intensjonen at slike grupper skal gå inn og ta over 
oppgaver som lokallagene i dag gjør selv og vil 
fortsette med. For å eksemplifisere: hvis et lokallag 
mottar plantegninger og gis muligheten til å gi 
innspill i en byggeprosess i sitt lokalsamfunn, så må 
laget gjerne ta hånd om denne henvendelsen selv 

om de føler de har den nødvendige kompetansen til 
å gjøre det. Hvis lokallaget derimot føler seg usikre 
på hva de skal gjøre i den konkrete saken kan de 
kontakte nettverksgruppa for universell utforming 
for å spørre om råd og hjelp. Terskelen skal være lav 
for å kontakte gruppene, så om man for eksempel 
har et medlem som trenger råd og bistand til å søke 
nye hjelpemidler eller ny bil så kan man henvende 
seg til gruppa for hjelpemidler/bil. 

De siste ukene har det vært mulig å melde sin 
interesse til disse gruppene, og flere har meldt seg 
til alle de nevnte gruppene, men det er enda plass til 
flere, spesielt i gruppene for BPA og hjelpemidler/
bil. Kontaktperson for BPA-nettverket er Remi 
Johansen, remi.johansen@me.com, mens Shaqir 
Rexhaj er kontaktperson for hjelpemidler/bil, 
shaqir_hrexhaj@hotmail.com. Ta kontakt med 
dem hvis du har lyst til å bidra, eller hvis du har 
en henvendelse som gjelder temaene deres. Trond 
Wæhler er kontaktperson for universell utformin-
nettverket og kan kontaktes med henvendelser som 
angår tilgjengelighet og fysisk utforming på  
pansy@live.no. 

Disse nettverksgruppene representerer en ny 
måte å jobbe på, og målet er at de på sikt skal 
sørge for at regionen mer effektivt kan ta hånd 
om ulike henvendelser. Samtidig er dette helt i 
oppstartsfasen, og det er viktig å være tålmodig og 
la veien bli litt til mens man går. 



Lokaler med sjel til leie 
 www.mustadnaeringspark.no

• Service og installasjon
 for hytter
• Rørinstallasjoner for
 industrivirksomhet
• Rørinstallasjoner for 
 landbruksbygg
• Sentralvarmeanlegg
• Service og vedlikehold

Tlf. 62 36 61 20
www.moelvrorservice.no

ottar@moelvrorservice.no

PMS:116c

DIN ELEKTRIKER

www.edvardsen-elektro.no
Tlf. 62 51 86 00 / 994 22 182

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker 
og treffes på ringsaker@scandichotels.com 

eller telefon 623 50 100

Turistsenteret
2420 Trysil

Tel: 62 45 38 80

Fjellugla kompetanse
epost: post@fjellugla.no

fjellugla.no

Arkitekt og Ingeniørtjeneste AS
2340 Løten, tlf. 928 07 410

L Ø T E N

Eggen Anleggsdrift AS
2410 Hernes, tlf. 911 95 559

E L V E R U M

Å M O T

Storveien 34 , 2450 Rena
Tlf : 901 61 463 • www.renabygg.no

Å S N E S
Maskinentreprenør Ole Petter Seterberget

2266 Arneberg  •  www.derdubor.no/seterberget

T Y N S E T
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 Flere lokallag med generøse 
 bidrag til ungdommen vår!

NHFU Innlandet, som ble offisielt stiftet i 
september 2018, vil gjerne få takke NHF 
Lillehammer og omegn, NHF Løten, NHF 
Elverum og omegn, NHF Land og NHF 
Glåmdal som alle har gitt økonomiske bidrag 
til ungdomsarbeidet i regionen. Noen av 
lagene har sågar gitt bidrag flere ganger. 
Denne støtten er uvurderlig for ungdomslaget 
som fortatt er i oppstartsfasen og hvor både 
moralsk og økonomisk støtte fra de mer 
erfarne lokallagene kommer godt med. 

Takk for støtten, og takk for at dere tror på 
ungdommen våre og fremtiden vår.  



Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14 
2815 Gjøvik

Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
2515 Gjøvik
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Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger

NHF Innlandet
Regionkontorleder: 
Jorun Granberg  
979 59 322 
Jorun.granberg@nhf.no

Organisasjonskonsulent: 
Jørgen Wien 
907 24 929 
Jorgen.wien@nhf.no 

Regionstyret: 
Leder: 
Shaqir Rexhaj 
906 03 969 
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com

Nestleder:  
Kirsten Engen 
924 50 739 
Kirsten_1946@yahoo.no

Styremedlemmer: 

Synnøve Bratlie 
62 57 80 41/ 408 75 342 
synnbra@online.no

Tor Guttormsen 
934 40 296 
tgut@online.no

Remi Johansen 
917 79 008 
Remi.johansen@me.com

Mariann Brattland 
996 93 844 
mmoen@live.no

Anders Nupen Hansen 
976 43 232  
anders@totalsport.no 

Ungdomskontakt: 
Hanna Fu Man Koppang  
907 18 045 
Koppang.hanna@yahoo.fr

Lokallagene: 
NHF Land  
Arild Flaten 
911 37 453  
ariflate@online.no

NHF Valdres 
Gerd Kongslien Bjerkli 
900 82 490 
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten 
Jon Andrè Engen 
904 73 815  
j.loevdal@online.no /  
peterbilt@hotmail.no 

NHF Gjøvik 
Leif-Erik Engen 
920 91 883 
Lerik-en@online.no 

NHF Hadeland 
Kjersti Løvhaug 
976 68 370 
Kje.lovh@hotmail.no 

NHF Lillehammer og Omegn 
Øystein Espelund 
906 39 330 
oysesp@gmail.com 

NHF Vågå 
Kåre Bakken 
916 90 334 
Kaareba2@online.no 

NHF Løten 
Johnny Kjeverud 
908 63 698 
jkjeveru@bbnett.no 

NHF Elverum og Omegn 
Gunvor Olbergsveen 
62 41 19 37

NHF Skjåk 
Mari Langleite Barrusten 
918 01 228 
jobarrus@online.no 

NHF Glåmdal 
Svein Bjørklund 
901 79 276 
svein@east.no

NHF Hamar og Omegn 
Synnøve Bratlie 
62 57 80 41 / 408 75 342 
synnbra@online.no

NHF Trysil 
Brynhild Lysfoss 
971 83 437 
blysfoss@bbnett.no 

NHF Stor-Elvdal og Rendalen (kontakt) 
Eli Oddveig Olsen 
901 36 173  
Elioddveig.olsen@gmail.com

NHF Sel (kontakt) 
Hans Eglum 
911 28 840 
heglum@online.no 

Handikappede barns 
foreldreforening 
HBF Innlandet (kontakt) 
Irene Dillerud  
930 33 694 
irene.dillerud@online.no

Landsforeningen for kvinner med 
bekkenløsningsplager 
LKB Innlandet (kontakt) 
Ann-Jorunn Magnussen 
450 27 625  
annjorunnmagnussen@hotmail.com

Landsforeningen for amputerte 
LFA Innlandet (kontakt) 
Randi Mellem 
916 39 145  
Rin-mel@online.no 

Landsforeningen for 
ryggmargsskadde
LARS Innlandet 
Anders Nupen Hansen 
976 43 232 
anders@totalsport.no

Landsforeningen for polioskadde 
LFPS Oppland 
Annelise M. Krågsrud 
915 32 749  
perkraag@online.no 

LFPS Hedmark 
Mona Myrer 
456 05 790 
Mona.myrer@gmail.com 

Landsforeningen for 
slagrammede
LFS Oppland  
Kirsten Engen 
924 50 739 
Kirsten_1946@yahoo.no

LFS Hedmark 
Heidi Myrvold  
916 88 093  
heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen for nakkeskadde 
LFN Hedmark (kontakt) 
Mona Lie  
934 27 019  
monalie.1970@gmail.com


